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                                                                                  Hotararea a fost adoptată cu  

votul a 16 consilieri 

 

HOTĂRÂREA NR.97 

privind aprobarea predării unor bunuri aparţinând domeniului public al municipiului 

Huşi, aferente infrastructurii serviciului de alimentare cu apa şi canal-epurare – Sector 

canal epurare, către SC “AQUAVAS”SA Vaslui  

 

 

 Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui; 

 

 Având în vedere: 

  expunerea de motive privind aprobarea predării unor bunuri aparţinând 

domeniului public al municipiului Huşi, aferente infrastructurii serviciului 

de alimentare cu apa şi canal-epurare – Sector canal epurare, către SC 

“AQUAVAS”SA Vaslui; 

 raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze şi programe economico-

sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ; 

 raportul de avizare al Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 

administrarea domeniului public şi privat al municipiului, realizarea 

lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;                                

 raportul de avizare al Comisiei juridice şi de disciplină, pentru 

administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti; 

 În conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice 

nr.51/2006, republicata, modificată şi completată, a Legii serviciului de alimentare cu apă 

şi de canalizare nr. 241/2006, republicată ,modificată şi completată, a Legii nr.213/1998 

privind bunurile proprietate publică, modificată şi completată, ale art.36 alin.(2) litera c) 

şi d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

          În temeiul art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T A R A S T E: 
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 Art.1. Se aprobă predarea după cum urmează: 

a) Bunuri aparţinând Staţiei de Tratare Huşi, menţionate în Anexa nr.1 la 

prezenta hotărâre; 

b) Bunuri aparţinând Staţiei de Pompare Pogăneşti, menţionate în Anexa nr.2 

la prezenta hotărâre; 

c) Bunuri aparţinând Staţiei de Epurare Huşi, menţionate în Anexa nr.3 la 

prezenta hotărâre. 

 
           Art.2. Anexele nr.1,2 şi 3 fac parte intregrantă din prezenta hotărâre.   

           Art.3.Predarea prevăzută la art.1 se va face pa baza unui protocol de predare-
primire încheiat între cele două părţi. 

          Art.4.Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

municipiului Huşi.                                                                                             

 

                                                                             HUȘI, 29 noiembrie 2016 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ,                    Contrasemnează, 

         Sergiu Boeru                                                       Secretarul municipiului Huși  

                      jr.Monica Dumitrașcu 
 

 

 

 

 

 

 

 


